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De Woonbond is de landelijke belangenbehartiger  
van huurders. Ruim 1,6 miljoen huurders zijn  
aangesloten via lokale huurdersorganisaties  
en bewonerscommissies. Daarnaast heeft de  
Woonbond zo’n 8000 persoonlijke leden.

De Woonbond streeft naar goede en betaalbare  
huur woningen, een prettige woonomgeving en een  
sterke positie van huurdersorganisaties. De Woonbond 
heeft bereikt dat de politiek, verhuurders en gemeenten  
rekening houden met de opvattingen en wensen  
van huurders.

Het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (wka) is er  
voor betaalde dienstverlening. Het wka geeft adviezen, 
biedt opleidingen en trainingen aan en doet onderzoek 
in opdracht van huurdersorganisaties. Ook overheden, 
woningcorporaties en andere organisaties kunnen een 
beroep doen op het wka.

De Woonbond ondersteunt zowel huurdersorganisaties 
in de corporatiesector als in de commerciële sector. In de 
commerciële sector zijn diverse huurdersplatforms actief. 

Organisatie

Consulenten
Voor ondersteuning kunt u contact opnemen met de  
consulenten. Onze consulenten hebben veel ervaring  
met het werk van huurdersorganisaties, waardoor ze  
u goed kunnen adviseren. Ook weten zij veel van de  
Overlegwet, het huurbeleid, energiebesparing, service-
kosten, de regels rond onderhoud, prestatieafspraken  
en wonen en zorg.
Heeft u behoefte aan langdurige (projectmatige) onder-
steuning, dan kunt u terecht bij de adviseurs van het wka.

Landelijk kantoor
Het landelijk kantoor van de Woonbond staat  
in Amsterdam.

Regiokantoren
De consulenten en de adviseurs van het wka werken  
vanuit drie regiokantoren in Zwolle, Amsterdam  
en Eindhoven.

Regiokantoren

Zwolle
REGIOKANTOOR NOORD-OOST
Drenthe, Friesland, Gelderland,  
Groningen, Overijssel 

Amsterdam
REGIOKANTOOR WEST
Flevoland, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland

Eindhoven
REGIOKANTOOR ZUID
Limburg, Noord-Brabant, Zeeland

• De Woonbond ziet het als taak om huurders te  
verenigen en huurders te ondersteunen. Samen sta je 
sterk! De Landelijke Ledendag is bedoeld om inspiratie 
op te doen, ervaringen te delen én om samen in te  
zetten op een toekomstbestendige huursector  
met voldoende betaalbare huurwoningen.
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Aanmelden en  
beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat in op het moment dat uw organi-
satie lid wordt en loopt tot en met 31 december. U betaalt 
het eerste jaar vanaf de maand dat u lid wordt. Opzegging 
van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 oktober te  
gebeuren en gaat in per het volgende kalenderjaar.

Uitgesloten van het lidmaatschap
De Woonbond is een landelijke vereniging van huurders. 
Dit betekent dat verhuurders – corporaties en commercië-
le verhuurders – geen lid kunnen worden. Ondersteunen-
de instellingen, zoals bureaus van bewonersdeskundigen, 
zijn ook uitgesloten van het lidmaatschap. Vanzelf-
sprekend kunnen deze organisaties ons wel financieel 
steunen met een gift of een abonnement nemen  
op de tijdschriften van de Woonbond.

Lidmaatschapspakket
Als lid van de Woonbond:

 – Steunt u de landelijke belangenbehartiging.  
Uw organisatie maakt deel uit van de enige landelijke 
vereniging die opkomt voor de belangen van huurders 
en huurdersorganisaties.

 – Heeft u invloed op het Woonbondbeleid door  
deelname aan de Provinciale Vergaderingen.

 – Bent u verzekerd van de ondersteuning  
door ervaren regioconsulenten.

 – Kunt u ondersteuning krijgen bij publicitaire acties.
 – Bent u verzekerd van deskundig advies over  

de rechten van huurders. Bestuursleden van uw  
organisatie kunnen met juridische vragen terecht  
bij de Huurderslijn.

 – Heeft u gratis toegang tot achtergrondinformatie  
en handige documenten in de dossiers op de  
Woonbondsite.

 – Krijgt u een aanzienlijke korting op de prijs  
van onze brochures, cursussen, symposia en  
dienst verlening van het wka.

 – Kunt u gratis deelnemen aan diverse door  
uw regiokantoor georganiseerde thema- en  
netwerkbijeenkomsten.

 – Wordt uw organisatie vermeld op het  
Woonbond Portal.

 – Ontvangt u de Woonbondtijdschriften Huurpeil   
(viermaal per jaar) en Huurwijzer (viermaal per jaar). 
Per 1500 woningen krijgt u een gratis extra  
abonnement Huurpeil en Huurwijzer (dat  
rechtstreeks naar de onderliggende bewoners- 
commissie(s) kan worden verzonden).

 – Is uw voorlichtingscampagne over de jaarlijkse  
huur verhoging eenvoudig, omdat u in maart voor  
de huurders in uw werkgebied* het huurverhogings-
nummer van Huurwijzer krijgt. *Maximaal 1000

 – Kan uw huurdersorganisatie onder bepaalde  
voorwaarden een beroep doen op het Juridisch Fonds. 
Dit betreft juridische procedures met een mogelijke 
voorbeeldfunctie.

Extra, naar behoefte
 – Extra abonnementen op Huurpeil  

en/of Huurwijzer (met ledenkorting).
 – Voordelig extra exemplaren van het huurverhogings-

nummer van Huurwijzer (Huurwijzer 1) bijbestellen,  
in pakketten van 25 exemplaren.

 – Het huurverhogingsnummer van Huurwijzer  
kunt u tegen geringe meerprijs op de huisadressen  
van uw achterban laten bezorgen.

 – Achterbanabonnement: uw achterban krijgt Huur-
wijzer ieder kwartaal thuisbezorgd. U levert ons een 
adressenbestand en wij zorgen ervoor dat Huurwijzer, 
al dan niet gecombineerd met uw eigen nieuwsbrief, 
bij uw achterban in de bus rolt.  
U krijgt korting gebaseerd op het aantal exemplaren 
van Huurwijzer 1 (huurverhogingsnummer) dat u  
krijgt op basis van uw lidmaatschap. Wilt u Huurwijzer 
liever zelf verspreiden, dan geldt een extra korting.

 – Hulp bij het maken van een nieuwsbrief: achterban-
abonnees kunnen gebruik maken van een door de 
Woonbond ontwikkeld sjabloon (te gebruiken met 
Microsoft™ Publisher) en ontvangen elk kwartaal  
kopij voor een nieuwsbrief. Ook kunnen wij het druk-
werk van uw nieuwsbrief of tijdschrift voor u regelen.

• Actie tegen de Verhuurderheffing.
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Extra dienstverlening  
van het wka

De bij het lidmaatschapspakket inbegrepen dienst-
verlening is niet onbeperkt. De Woonbond streeft ernaar 
dat alle lidorganisaties in gelijke mate kunnen profiteren 
van onze dienstverlening. Heeft u te maken met een  
renovatie, of moet u een gedegen advies uitbrengen? 
Vanzelfsprekend kunnen we u helpen als u daarbij  
extra dienstverlening nodig heeft. Het wka verzorgt  
opleidingen en trainingen, geeft adviezen en verricht  
onderzoek tegen een aantrekkelijk ledentarief.

Hierbij kunt u denken aan ondersteuning bij wijk-
vernieuwing, het opzetten van een huurdersorganisatie 
of begeleiding bij het overleg met de verhuurder over  
bijvoorbeeld het huurbeleid. Voor meer informatie kunt  
u terecht bij het wka (www.wka-centrum.nl).

Publicaties, tijdschriften  
en nieuwsbrieven

Publicaties
De Woonbond geeft over tal van (actuele) onderwerpen 
boeken en brochures uit. Een volledig publicatieoverzicht 
is aan te vragen op het landelijk kantoor of kijk op  
www.woonbond.nl (webwinkel).

Huurpeil
Huurpeil, vakblad voor de huursector (52 pagina’s),  
verschijnt viermaal per jaar en richt zich op het kader  
van huurdersorganisaties en andere geïnteresseerden.  
Huurpeil informeert vanuit bewonersperspectief breed 
en diepgaand over de ontwikkelingen in de huursector  
en het huurderswerk, inclusief de visie van de Woonbond. 
In ieder nummer vindt u onder meer achtergronden  
en reportages, een uitgebreid dossier over een actueel  
thema, een interview met een spraak makende figuur  
en een katern over de activiteiten en diensten van de 
Woonbond. Verder biedt ‘de zeepkist’ een podium voor 
dwarse en opzienbarende meningen.

Huurwijzer
Huurwijzer, woonmagazine voor huurders (36 pagina’s), 
verschijnt viermaal per jaar en richt zich op individuele 
huurders. Huurwijzer is laagdrempelig en bevat naast 
huurdersverhalen praktische informatie over bijvoor-
beeld de jaarlijkse huurverhoging, servicekosten,  
onderhoud en de leef- en woonomgeving.

In maart verschijnt Huurwijzer 1, het jaarlijkse 
‘huurverhogings nummer’. Op grond van uw  
lidmaatschapspakket ontvangt u voor iedere woning  
die u vertegenwoordigt een exemplaar van dit huur
verhogingsnummer (met een maximum van 1000).
Extra exemplaren zijn te bestellen in pakketten  
van 25 stuks.

Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor een abonnement op de  
digitale nieuwsbrieven van de Woonbond. Aanmelden 
kan via www.woonbond.nl (onderaan bij “Volg ons”).

lidmaatschap voor huurdersorganisaties

• Het wka verzorgt cursussen,  
geeft adviezen en verricht  
onderzoek tegen een  
aantrekkelijk ledentarief.
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Tarieven (geldig t/m 31-12-2018)

BASISBIJDRAGE  
€ 168,60

STAFFELBIJDRAGE

aantal huurwoningen bijdrage per woning
 1  – 1.000 € 2,27
 1.001  – 2.500 € 1,39
 2.501  –  10.000 € 0,99
 10.001  – 25.000 € 0,55
 25.001 – > € 0,34

Contributie

De contributie bestaat uit twee delen:

1. een vaste basisbijdrage die voor elke organisatie  
gelijk is (€ 168,60);

2. een staffeling (gestapelde contributie) gebaseerd  
op het aantal woningen dat de huurdersorganisatie 
vertegenwoordigt.

Welke woningen tellen mee?
Bij de contributie wordt gekeken naar het aantal huur-
woningen dat de huurdersorganisatie vertegenwoordigt. 
Koopwoningen en bedrijfspanden tellen dus niet mee. 
Ook leegstaande woningen (vanwege bijvoorbeeld toe-
komstige sloop of renovatie) worden niet meegerekend.

Een huurdersorganisatie die alle huurders van  
een bepaalde verhuurder vertegenwoordigt, betaalt  
contributie voor alle huurwoningen.  
Een bewonerscommissie die alleen de huurders van een 
complex (een flat of blok woningen) vertegenwoordigt, 
betaalt contributie voor alle huurwoningen in het  
werkgebied.  
Een stedelijke huurdersorganisatie betaalt contributie 
voor het aantal huurwoningen van alle aangesloten  
organisaties.

Lager tarief vanaf 1.000 woningen
Boven de 1.000 woningen wordt de contributie per  
woning goedkoper. Dit is te rechtvaardigen omdat het 
maximum aantal exemplaren van het huurverhogings
nummer van Huurwijzer 1.000 bedraagt. Boven de 2.500  
woningen wordt de contributie trapsgewijs (nog) minder,  
omdat grote organisaties in verhouding minder gebruik-
maken van de diensten van de Woonbond. Het argument 
voor een extra staffel boven de 25.000 woningen (€ 0,34)  
is dat een aantal stedelijke grote organisaties vanwege  
de landelijke belangenbehartiging lid is, maar niet of  
nauwelijks gebruikmaakt van de diensten van de Woon-
bond omdat zij over eigen deskundigen beschikken.

Voorbeelden  
contributieberekening

Een complexcommissie die  
105 woningen vertegenwoordigt

 – Basisbijdrage: € 168,60
 – Bijdrage per woning, 105 × € 2,27: € 238,35

  
  €	 406,95

Een huurdersorganisatie die  
1500 woningen vertegenwoordigt

 – Basisbijdrage: € 168,60
 – Bijdrage voor de eerste  

1000 woningen, 1000 × €  2,27: € 2.270,-
 – Bijdrage voor de resterende 
 – 500 woningen, 500 × € 1,39: € 695,-

  
  €	 3.133,60

Een huurdersorganisatie die  
3500 woningen vertegenwoordigt

 – Basisbijdrage: € 168,60
 – Bijdrage voor de eerste  

1000 woningen, 1000 × € 2,27: € 2.270,-
 – Bijdrage voor 1001 - 2500  

woningen, 1500 × € 1,39: € 2.085,-
 – Bijdrage voor de resterende  

1000 woningen, 1000 × € 0,99: € 990,- 
  

  €	 5.513,60
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Publicatie Omschrijving Toelichting Tarief

Huurpeil Extra abonnement € 32,50

Huurwijzer Extra abonnement € 8,70

Achterban- 
abonnement

Viermaal per jaar Huurwijzer voor uw achterban, 
bezorgd op huisadres, desgewenst samen met  
uw eigen nieuwsbrief (zie onder). 

Korting (per abonnement): 
• Op de eerste 1.000 abonnementen: *  € 0,75
• Bezorging op één adres (zelf bezorgen):  € 1, 
 
Prijs per abonnement. Uitsluitend voor  
verspreiding onder achter banleden.  
Minimum afname: 25

€ 3,99

Achterban- 
abonnement PLUS  
(met nieuwsbrief)

U levert een kantenklare opgemaakte nieuws-
brief aan. De Woonbond verzorgt het drukwerk 
en de bezorging (samen met Huurwijzer).  
U kunt ook zelf voor het drukwerk zorgen. 
Prijs per nieuwsbrief (A4 dubbelzijdig in kleur),  
exclusief achterbanabonnement. Maatwerk.

Maatwerk!
Vanaf € 130,

Pakket ‘huur-
verhogingsnummers’  
(Huurwijzer 1)

Pakket van 25 exemplaren, bezorgd op één adres. 
Exclusief pakketverzendkosten.

€ 15,

‘huurverhogings-
nummer’ op huisadres

Bezorging van het ‘huurverhogingsnummer’ 
(Huurwijzer 1) op huisadres. Prijs per adres.

€ 0,30

Huurwijzer  
& Huurpeil

Combinatie- 
abonnement

Extra abonnement op Huurwijzer én Huurpeil. € 35,

Brochures Abonnement U ontvangt automatisch alle nieuwe en  
vernieuwde Woonbondbrochures.

€ 99,50

* Voorbeeld achterban-abonnement

Uw organisatie is lid voor 150 woningen.  
U krijgt daarom 150 gratis exemplaren van  
het huurverhogings nummer van Huurwijzer.  

U neemt een achterbanabonnement voor  
100 exemplaren die u zelf gaat bezorgen.  

Ledentarieven tijdschriften en brochures
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Kosten per jaar:
• Abonnement, 100 × € 3,99       € 399,
• Korting huurverhogingsnummer, 100×€ 0,75    €    75,
• Korting zelf bezorgen, 100 × € 1,         €   100,
      
               Totaal:  €    224,

U heeft nog recht op 50 gratis exemplaren  
van het huurverhogingsnummer.



Landelijk kantoor

Woonbond
Woonbond Kennis- en Adviescentrum (wka)
Postbus 3389
1001 AD Amsterdam
020  551 77 00
info@woonbond.nl
www.woonbond.nl

Ledenadministratie
Maandag t/m donderdag: 10.00 – 13.00 uur
020  551 77 77
ledenadministratie@woonbond.nl

Huurderslijn
Maandag t/m donderdag: 10.00 – 13.00 uur
Dinsdag: 18.30 – 20.00 uur
020  551 77 55

• In het voorjaar ontvangt u voor  
de huurders in uw werkgebied het  
huurverhogings nummer van Huurwijzer.
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Regiokantoren

Regio West
Flevoland, NoordHolland, Utrecht, ZuidHolland
Postbus 3389
1001 AD Amsterdam
020  551 77 66
west@woonbond.nl

Regio Noord-Oost
Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Overijssel
Gasthuisdijk 46
8041 AG Zwolle
038425 01 80
noord-oost@woonbond.nl

Regio Zuid 
Limburg, Noord-Brabant, Zeeland
Rechtestraat 26  C
5611 GP Eindhoven
040  23 23 190
zuid@woonbond.nl

Adressen en telefoonnummers
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